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Belangrijke	  data	  
Maandag	  9	  december	  

!	  inloopochtend	  
Woensdag	  11	  december	  
!	  Kerstafette	  

Donderdag	  12	  december	  
!	  leerlingenraad	  vergadering	  
	  	  

Volgende	  week:	  	  
Donderdag	  19	  december	  
!	  kinderen	  ’s	  middags	  vrij	  vanaf	  12:00	  uur	  

!	  kerstdiner	  van	  17-‐18:30	  uur	  
!	  kerstfeest	  op	  het	  schoolplein	  voor	  ouders	  
Vrijdag	  20	  december	  

!	  laatste	  dag	  voor	  de	  kerstvakantie	  –	  kinderen	  
’s	  middags	  vrij	  vanaf	  12:00	  uur.	  
Maandag	  23	  december	  t/m	  maandag	  6	  januari	  

!	  kerstvakantie	  –	  school	  begint	  weer	  op	  
dinsdag	  7	  januari	  
	  

Kerstafette	  
Op	  woensdag	  11	  december	  is	  onze	  jaarlijkse	  

Kerstafette:	  in	  alle	  klassen	  wordt	  er	  
geknutseld	  voor	  Kerst.	  De	  kinderen	  lopen	  in	  
groepjes	  door	  de	  school	  heen.	  Met	  die	  

knutsels	  worden	  de	  lokalen	  versierd.	  Hulp	  is	  
zeer	  welkom,	  in	  de	  klas	  van	  uw	  kind(eren)	  of	  
bijvoorbeeld	  bij	  Madeleine	  die	  ook	  twee	  

ouders	  nodig	  heeft	  voor	  haar	  activiteit!	  En	  bij	  
OB1	  willen	  ze	  nog	  heel	  graag	  glazen	  potjes	  
hebben	  voor	  de	  windlichtjes	  die	  ze	  gaan	  

maken.	  
	  
Kerstdiner	  

Op	  donderdag	  19	  december	  schuiven	  alle	  
kinderen	  weer	  aan	  voor	  het	  Kerstdiner.	  De	  
deuren	  gaan	  open	  om	  16.45	  uur.	  De	  ouders	  

kunnen	  kletsen	  en	  wat	  drinken	  op	  het	  
schoolplein	  
Graag	  bord	  en	  beker	  en	  bestek	  mee,	  met	  heel	  

duidelijk	  naam	  erop.	  Geldt	  ook	  voor	  schalen	  
en	  opscheplepels!	  
	  

Oproep	  van	  de	  Ouderraad	  
Wilt	  u	  aub	  de	  Vrijwillige	  Ouderbijdrage	  

betalen	  ?	  Met	  de	  Ouderbijdrage	  worden	  
allerlei	  leuke	  extra's	  op	  school	  georganiseerd	  
en	  betaald.	  Denk	  aan	  het	  Sinterklaasfeest,	  de	  

Montessoridag	  en	  het	  bezoek	  aan	  Artis.	  
Om	  al	  deze	  leuke	  activiteiten	  te	  bekostigen	  is	  
uw	  bijdrage	  hard	  nodig	  !	  

School	  en	  Ouderraad	  willen	  graag	  van	  elke	  
ouder	  die	  het	  kan	  betalen	  de	  €	  25,-‐	  voor	  het	  
schoolreisje	  ontvangen.	  Het	  andere	  deel	  blijft	  

vrijwillig.	  
Groep	  1	  tm/7	  betalen	  €	  56,50,	  groep	  8:	  €46,50	  
Pas	  geleden	  heeft	  de	  Ouderraad	  een	  e-‐mail	  

met	  betaallink	  verstuurd	  (afzender:	  "De	  
Meidoorn").	  Wilt	  u	  deze	  aub	  gebruiken	  ?	  Dat	  
scheelt	  de	  ouderraad	  veel	  administratief	  werk.	  

Uiteraard	  is	  het	  mogelijk	  om	  in	  delen	  te	  
betalen.	  Stuur	  dan	  even	  een	  mailtje	  naar	  de	  
ouderraad.	  

Let	  op:	  
Als	  u	  een	  Stadspas	  heeft	  betaalt	  de	  gemeente	  

Amsterdam	  de	  ouderbijdrage.	  	  Om	  dit	  te	  
regelen	  kunt	  u	  bij	  Dieke	  de	  Stadspas	  van	  uw	  
kind	  laten	  scannen.	  De	  ouderraad	  ontvangt	  de	  

ouderbijdrage	  dan	  van	  de	  gemeente.	  Dit	  heeft	  
geen	  gevolgen	  voor	  de	  scholierenvergoeding.	  
Voor	  meer	  info	  klik	  hier.	  	  

	  
Nieuw	  mailadres	  OR	  
Het	  mailadres	  van	  de	  Ouderraad	  blijkt	  helaas	  

niet	  meer	  te	  werken.	  Het	  juiste	  adres	  is	  
ouderraadmeidoornamsterdam@gmail.com	  
Berichten	  van	  na	  mei	  2019	  zijn	  helaas	  niet	  

gelezen.	  Uiteraard	  kunt	  u	  bij	  vragen	  terecht	  op	  
het	  nieuwe	  adres.	  Onze	  excuses	  voor	  het	  
ongemak.	  

	  
Meidoorn	  in	  de	  basketbal	  finale	  
Het	  team	  van	  Rifka,	  Millie	  en	  Luuk	  is	  door	  naar	  

de	  finals	  van	  de	  schoolbasketbalcompetitie.	  
Guus	  zal	  het	  team	  gaan	  versterken	  deze	  dag.	  
Het	  zal	  plaatsvinden	  op	  woensdag	  11	  
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december	  in	  de	  Apollohal	  in	  Amsterdam-‐Zuid	  
van	  14:00	  -‐	  16:00.	  U	  bent	  welkom	  om	  aan	  te	  

moedigen!	  
	  
Meidoorn	  in	  het	  Parool	  

In	  het	  Parool	  stond	  een	  mooi	  artikel	  over	  de	  
boom	  die	  door	  de	  Gezonde	  Stad	  aan	  ons	  is	  
geschonken	  en	  een	  mooi	  plaatsje	  op	  het	  

schoolplein	  heeft	  gekregen:	  een	  Meidoorn.	  
Het	  is	  echt	  de	  verdienste	  van	  de	  
leerlingenraad	  dat	  deze	  boom	  er	  is	  gekomen.	  

Lees	  hier	  het	  artikel.	  	  
	  

	  
	  

Knuffel	  vermist	  
Emma	  uit	  OB3	  is	  twee	  knuffels	  kwijt.	  Emma	  
heeft	  de	  knuffeltjes	  in	  haar	  tas	  op	  de	  kapstok	  

gedaan	  zoals	  de	  regel	  is	  (met	  oogjes	  eruit	  
zodat	  ze	  rond	  konden	  kijken).	  En	  na	  schooltijd	  
waren	  de	  knuffels	  verdwenen.	  Zijn	  ze	  

misschien	  bij	  u	  thuis	  opgedoken?	  Emma	  en	  
haar	  juf	  Nienke	  horen	  het	  heel	  graag	  van	  u!	  	  

	  
	  	  

Verslag	  Mediamasters	  
Wie	  verdient	  de	  meeste	  BITS?	  Weet	  jij	  het	  
meest	  over	  social	  media,	  cyberpesten,	  hacken,	  

telefonische	  fishing,	  syntax	  en	  montage?	  Dan	  
is	  Mediamasters	  echt	  iets	  voor	  jou!	  	  
De	  bovenbouw	  heeft	  afgelopen	  2	  weken	  

meegedaan	  aan	  het	  spel:	  Mediamasters!	  
Samen	  met	  Boaz,	  Amber,	  Senna	  en	  Jason	  
leerde	  we	  meer	  over	  social	  media	  en	  het	  

internet.	  Weet	  jij	  het	  antwoord	  op	  de	  vragen?	  
Dan	  verdien	  je	  BITS.	  Heb	  je	  de	  meeste	  BITS	  
van	  Nederland?	  Dan	  ben	  jij	  samen	  met	  je	  klas	  

een	  echte	  Mediamaster!	  
Maak	  jij	  een	  goed	  begin	  op	  speeldag	  1?	  
Op	  deze	  dag	  begonnen	  we	  met	  de	  thema's:	  

standaard	  instellingen,	  wachtwoorden,	  een	  
online	  persona,	  hacken,	  infographic	  en	  
nepaccounts.	  Want	  wat	  is	  nou	  een	  goed	  

wachtwoord?:	  Iets	  zoals	  dit?:	  012345....	  Nee!	  
eerder	  een	  wachtwoord	  met	  16	  verschillende	  
soorten	  tekens.	  Meer	  zoiets	  als	  dit:	  

3019+OB2008H@CkeY*)	  (Dit	  kan	  het	  
wachtwoord	  zijn	  van:	  Olaf	  B,	  die	  is	  geboren	  in	  
2008,	  wiens	  lievelingsgetal	  3019	  is	  en	  wie	  op	  

hockey	  zit.)	  	  
En	  als	  je	  denkt	  dat	  je	  'even'	  je	  school	  kan	  

hacken	  dan	  heb	  je	  het	  helemaal	  mis.	  Want	  
voor	  hacken	  zonder	  toestemming	  kun	  je	  een	  



	  
	  
Nieuwsbrief	  nr	  13	  2019-‐2020	  	  

flinke	  boete	  krijgen.	  Zo	  staat	  er	  voor	  mini-‐
hackers	  (onder	  de	  18	  jaar)	  een	  boete	  klaar	  van	  

€4000,-‐	  En	  voor	  de	  hackers	  boven	  de	  18	  jaar	  
kan	  er	  een	  boete	  oplopen	  tot	  wel	  €21000,-‐	  of	  
een	  gevangenis	  celstraf	  van	  4	  jaar.	  Oftewel	  

vraag	  liever	  1000x	  toestemming	  dan	  dat	  je	  het	  
zelf	  'even'	  uit	  gaat	  proberen.	  	  
	  

Misschien	  duurt	  het	  wel	  te	  lang	  om	  over	  elke	  
speeldag	  wat	  te	  vertellen	  ☺	  
Speeldag	  2:	  het	  auteursrecht,	  accounts	  

verkopen	  op	  het	  internet,	  cyberpesten,	  
syntax,	  een	  script,	  geofencing	  en	  graphic	  
entertains	  format	  (giphy).	  	  

Speeldag	  3:	  phubbing,	  reclame,	  
cybercriminelen,	  telefonische	  fishing,	  het	  
algoritme,	  reality	  en	  virtual	  reality.	  	  

Speeldag	  4:	  kinderen	  die	  teveel	  op	  hun	  
telefoon	  zitten,	  maar	  ook	  hun	  ouders,	  
computers,	  montage,	  drones,	  boefproof,	  

flyboardair,	  robots	  en	  het	  3D	  printen	  van	  
botten	  in	  je	  lichaam.	  

FINALE!:	  De	  laaste	  dag	  was	  het	  zover!	  De	  
finale!	  In	  de	  finale	  krijg	  je	  allemaal	  vragen	  
waarover	  je	  de	  afgelopen	  week	  over	  hebt	  

gehad.	  De	  BITS	  die	  je	  hebt	  verdient	  dalen	  per	  
seconde,	  oftewel	  snel	  antwoorden	  op	  de	  
vraag!	  Uiteindelijk	  van	  onze	  bovenbouw	  is	  dit	  

het	  klassement:	  
1.	   BB3:	  	  	  	  	  	  	  	  144e	  van	  Nederland	  
2.	   BB2:	  	  	  	  	  	  	  	  1125e	  van	  Nederland	  

3.	   BB1:	  	  	  	  	  	  	  	  1841e	  van	  Nederland	  
De	  1e	  van	  Nederland	  is	  groep	  8	  van	  de:	  KDBS	  
Het	  Tangram.	  Zij	  kregen	  tickets	  voor	  de	  finale	  

van	  de	  Voice	  of	  Holland.	  
Tot	  volgend	  jaar	  Mediamasters!	  
	  

	  
	  


